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Schoolfotograaf
Op 13 juni krijgt uw kind een kaart van de schoolfotograaf mee naar huis. Met de code op
de kaart kunt u de foto’s van uw kind op de site van de fotograaf bekijken en bestellen. We
zijn benieuwd naar de foto’s!

Schoolkamp
Groep 8 is vanaf woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni op schoolkamp. Ze zullen vrijdagmiddag
rond 15.30 uur weer op school zijn.
We wensen ze heel veel plezier!

Rapport
Om alle gegevens in de rapporten te kunnen verwerken komt het tweede rapport op
maandag 27 juni mee naar huis in plaats van dinsdag 21 juni. Mocht u naar aanleiding van
het rapport belangrijke vragen hebben dan is in dezelfde week gelegenheid de leerkracht
te spreken. Wilt u eerder in gesprek met de leerkracht, u bent van harte welkom.

Avondvierdaagse
Volgende week start de avondvierdaagse.
Zeventig kinderen hebben zich ingeschreven. Hierbij nog even de informatie:
Afstanden en vertrektijden
We lopen in twee groepen: 5 km en 10 km. De vertrektijden zijn 18.00 uur voor de 10
kilometerloop en 18.30 uur voor de 5 kilometerloop (vrijdag 18.45). De vertrekpunten op
de vier avonden verschillen. Op dinsdag en vrijdag wordt in Cothen vertrokken. Voor
woensdag wordt in Langbroek gestart en op donderdag vertrekken we vanuit Wijk bij
Duurstede. De vertrek- en eindpunten zijn de sportvelden in iedere gemeente.
Begeleiding
Tijdens de wandeling lopen de ouders als begeleider met hun kind mee. U dient zelf
vervanging te regelen voor de avond, waarop u als begeleider niet mee kunt lopen. Het
vervoer naar de verschillende locaties wordt door de ouders zelf geregeld.
Alle dagen zullen enkele groepsleerkrachten aanwezig zijn om mee te lopen of te assisteren
bij de catering, die door de ouderraad verzorgd wordt.
We zoeken ouders, die op één van de avonden langs de route de kinderen van een
versnapering willen voorzien. Bent u in de gelegenheid om op één van de avonden te
helpen dan wil de ouderraad dit graag van u horen.
Om voor de medaille in aanmerking te komen, dient uw kind minstens drie avonden mee te
lopen. Het leukst is het om alle avonden aan deze avondvierdaagse deel te nemen
Een vraag vanuit de ouderraad: Wie wil helpen bij de catering? Er zijn op dit moment nog
te weinig mensen om te ondersteunen bij de pauzes.

Groepsindeling
De groepsindeling is bijna rond. We hopen u hier zo snel mogelijk over te informeren.

Schoolreis
Op donderdag 16 juni gaan de groepen 1 t/m 4 naar Schateiland en de groepen 5 t/m 7
naar Duinrell.
Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen beperkt snoep meenemen?
De ouderraad informeert u nog over de vertrektijden en over andere zaken.

Bankbattle
Groep 8 heeft meegedaan aan de Bankbattle van de Rabobank. Door middel van
samenwerking en strategisch denken moesten zij opdrachten uitvoeren en een code
ontcijferen.
De leerlingen hebben geweldig samengewerkt en daardoor de eerste prijs gewonnen!
Met de hele klas mogen zij naar Down Under in Nieuwegein!

Fair Trade
Vorige week woensdagavond hield groep 8 een presentatie over Fair Trade.
In tweetallen hadden de kinderen voor hun ouders een presentatie voorbereid met behulp
van PowerPoint, posters en mooie werkstukken. We vinden het belangrijk dat kinderen
zich bewust zijn hoe de handel in ontwikkelingslanden tot stand komt en hoe dat op een
eerlijke manier kan gaan. Wethouder Wil Kosterman was ook aanwezig en gaf de leerlingen
mooie feedback. Op de site komt een filmpje met een impressie van de avond.

Agenda:
Datum

Activiteit

3 juni

Kledingzakken worden opgehaald

9 juni

Maandviering groep 1/2A en 5
EHBO-examen groep 8

16 juni

Schoolreisjes

17 juni

Studiemiddag, alle kinderen om 12:30 uur
vrij

18 juni

Hockey-toernooi

27 juni

2de rapport mee

